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NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že mnohé štúdie a skúseností z USA dokazujú, že s ťažbou bridlicového plynu 
sa spájajú mnohé vážne riziká pre životné prostredie a zdravie; vyzýva Komisiu, členské 
štáty a EIB, aby vzhľadom na vážne otázky udržateľnosti nefinancovali ani inak 
nepodporovali skúmanie a ťažbu bridlicového plynu a bridlicovej ropy v rozvojových 
krajinách;

2. zdôrazňuje, že využívanie netradičných zdrojov ropy a plynu by mohlo narušiť 
dosiahnutie miléniového rozvojového cieľa 7 o environmentálnej udržateľnosti a zároveň 
ohroziť záväzky prijaté v súvislosti so zmenou klímy, ktorá už teraz najviac postihuje 
chudobné krajiny;

3. zdôrazňuje, že získavanie pôdy na ťažbu ropy a plynu je celosvetovo hlavným dôvodom 
zaberania pôdy a predstavuje vážne ohrozenie domorodých spoločenstiev, 
poľnohospodárov a chudobných ľudí vo svete z hľadiska prístupu k vode, úrodnej pôde 
a potravinám;

4. so znepokojením konštatuje, že súčasný regulačný rámec právnych predpisov EÚ 
neposkytuje dostatočnú záruku proti rizikám pre životné prostredie a ľudské zdravie 
vyplývajúcim z činností spojených s ťažbou bridlicového plynu; preto vyjadruje 
znepokojenie nad každou možnou investíciou európskych spoločností do netradičných 
zdrojov ropy alebo plynu v rozvojových krajinách;

5. domnieva sa, že EÚ ako sídlo spoločností, ktoré investujú do ťažobných činností, má 
povinnosť ovplyvňovať ich správanie v súvislosti s udržateľnejšími postupmi, t. j. sprísniť 
normy riadenia a správy a predpisy týkajúce sa bánk a fondov, ktoré ich financujú;

6. konštatuje, že existujú mnohé nástroje, ktoré by mohli zmierniť negatívny spoločenský 
a environmentálny vplyv činností ťažobného priemyslu, ako napríklad globálna iniciatíva 
pre podávanie správ (Global Reporting Initiative), iniciatíva OSN Global Compact 
a usmernenia OECD pre nadnárodné spoločnosti; poukazuje však na to, že dobrovoľné 
usmernenia nepostačujú na to, aby zmiernili negatívny vplyv ťažby;

7. naliehavo vyzýva Komisiu, aby našla nové možnosti na sprísnenie noriem o povinnostiach 
nadnárodných spoločností týkajúcich sa spoločenských a environmentálnych práv 
a možné prostriedky vykonávania.


